


• KBH+ bygger bro mellem udsatte unge og uddannelses- og arbejdsmarkedet ved at bruge det etablerede kulturliv til at skabe

inklusion og nye mangfoldige fællesskaber. I indsatsens tre første år er det hvert år lykkedes at få mere end 40% af de

henviste unge i job eller uddannelse. Kun 15% ville have klaret den uden KBH+

• Et liv på kanten medfører adskillige menneskelige og økonomiske omkostninger, som forringer livskvaliteten og har en negativ

effekt på samfundsøkonomien i størrelsesorden mellem 82.000 kr. og 263.000 kr. om året pr. udsat ung

• En skalering af KBH+ vil muliggøre at flere udsatte unge bringes tilbage på en god livsbane og samtidig udgøre en økonomisk

gevinst på 58.000 kr. om året pr. udsat ung.

Metodologi

• Omkostningsberegningen beror sig på priser fra den socialøkonomiske investeringsmodel (SØM) og fra KBH+ opgivne

omkostningsposter, samt estimater på antal dage i botilbud, fængsel, behandling, etc.

• Vurderingen af udviklingen i de unges livsbane og dermed estimeringen af målgruppens ressourcetræk på henholdsvis

kort og lang sigt er baseret på de erfaringer KBH+ har opbygget gennem deres mangeårige arbejde med målgruppen

• I udregningerne ses der bort fra de potentielle gevinster, der er forbundet med en aktivering af de unges potentiale i form

af skattebetalinger mv. Tilsvarende ses der også bort fra, at en manglende håndtering af de unges udfordringer vil kunne

øge deres ressourcetræk markant eksempelvis som følge af længerevarende ophold på døgninstitutioner eller

førtidspensionering.



Personaer
Personaerne er udarbejdet i samarbejde med AskovFondens medarbejdere med henblik på at skabe tre idealtyper der 

tilsammen dækker størstedelen af KBH+ målgruppen

Valg af budgetposter

De offentlige budgetposter, der er medtaget, er udvalgt på basis af to kriterier: 

1. Er prisen for den korresponderende effekt fast? (Variable poster som skat af løn udelades. Priser er trukket fra SØM)

2. Kan effekten tilknyttet budgetposten estimeres? (Kun effekter hvortil der findes data eller viden, fx. i form af 

AskovFondens AIM-data, medtages) 

Omkostninger

Det individuelle forventede ressourcetræk på offentlige budgetter er for hver persona estimeret på basis af AskovFondens 

egen indsamlede data og viden om egen brugergruppe vedr. f.eks. antal fængselsdage, brug af botilbud, m.v. KBH+ 

brugerne er blevet delt op under de tre personaer, hvorefter det gennemsnitlige ressourcetræk er udtrukket for hver 

persona.

Effekt m/u KBH+
Den forventede effekt, i form af reintegration, af KBH+ samt målgruppens forventede forløb uden kontakt med KBH+ er 

estimater udarbejdet i samarbejde med AskovFondens medarbejdere. Der er udarbejdet estimater for hver af de tre 

personaer (se appendiks)

Gevinst
Den potentielle samfundsøkonomiske gevinst ved KBH+ er udregnet for hver persona på hhv. kommunalt, regionalt, statslig 

og samfundsøkonomisk plan med en antagelse om at evt. reintegration blandt målgruppen forløber lineært på en periode 

på 5 år.
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Hos KBH+ tror vi på, at alle unge har 

ressourcer og potentialer. Vi hjælper og 

støtter unge til at nå deres drømme, 

uanset hvor de starter



Note: De tre personaer er nærmere beskrevet i appendiks A.

Den kriminalitetstruede

Lav uddannelse, kriminelt netværk, 

komplekse problemer

Barn af systemet

Belastet baggrund, misbrug, 

manglende sociale færdigheder

The odd one out

Psykisk sårbar, manglende 

motivation, relativt stærk baggrund

Aktivitetsparate unge 

mellem 18-30 år der har 

komplekse sociale 

udfordringer



15%
i job eller uddannelse*

*Note: Estimat. Det faktiske tal vides ikke. 



Komplekse 

problemstillinger:

Målgruppen er præget 

af hårde opvækster og 

mangel på ressourcer.

De oplever svære og 

tværgående sociale 

problemer.

Økonomiske  

konsekvenser

Menneskelige 

konsekvenser

• Langtidsledighed

• Misbrug

• Kriminalitet

• Livsstilssygdomme

• Psykiske lidelser

• Ensomhed

• Uddannelseshjælp

• Kontanthjælp

• Førtidspension

• Fængselsdage

• Dage på botilbud

• Døgnbehandling og indlæggelser



Kilde: KBH+ estimater og data, SØM, NDC beregninger og *Det Kriminalpræventive Råd Forebyggelse af rocker- og banderelateret kriminalitet

Note: Omkostninger er nærmere beskrevet i appendiks B.

230.000 kr. 263.000 kr. 82.000 kr.

Nettoomkostning, kr./år

Den kriminalitetstruede Barn af systemet The odd one out

Note: Målgruppen er karakteriseret ved stor varians 

og beregningerne inkluderer ikke de potentielt mest 

ekstreme udviklinger, f.eks. de langsigtede 

omkostninger ved bandekriminalitet, som vurderes til 

over 1 mio. kr. om året*



Relationer Kompetencer LivsmestringLivsbane =
At være noget 

for nogen 

At kunne skabe 

værdi for nogen

At kunne begå 

sig i samfundet

• Familie

• Rollemodeller

• Pædagogisk personale

• Venner

• Kognitive evner

• Akademiske evner

• Praktiske færdigheder

• Sociale færdigheder

• Høflighed

• Hygiejne 

• Robusthed

• M.v.



Kulturelle aktiviteter der skaber inklusion og nye 
mangfoldige fællesskaber for udsatte unge

+
Tværsektorielle indsatser der bygger bro mellem 
de unge og uddannelses- og arbejdsmarkedet.



40%
i job eller uddannelse

15%
i job eller uddannelse

Kilde: KBH+ data.



Gevinst pr. år 

(over en 10 årig horisont)

61.000 kr. 

80.000 kr. 

33.000 kr.

58.000 kr. 
pr. år for hvert individ

(uvægtet gennemsnit)*

Kilde: NDC beregninger, gevinster og antagelser specificeret i Appendix B og C.

• Overførselsindkomster

• Skat af overførsler

• Psykiatrisk- og misbrugsbehandling

• Kriminalitet (fængsel, domsafsigelse)

• Botilbud

Medtaget

• Lønindkomst og skat heraf

• Omkostninger ifm. beskæftigelsestilbud mm.

• Følgevirkninger 

• Produktivitet

• Forværring af udsathed

Udeladt



230,000
212.000

133.000

År 10År 5

Omkostninger per år (kr.)Den kriminalitetstruede

Barn af systemet

The odd one out

263,000

269.000

164.000

År 10År 5

Omkostninger per år (kr.)

82,000 59,000

12.000

År 10År 5

Omkostninger per år (kr.)

Centrale budgetposter*:

• Overførselsindkomst (84.700 kr. per år), uddannelseshjælp

• Strafferetslige domme (14,482 kr. per dom)

• Fængselsophold (1.581 kr. per dag)

• Botilbud (1.950 kr. per dag)

Centrale budgetposter:

• Overførselsindkomst (84.700 kr. per år), uddannelseshjælp

• Misbrugsbehandling (2.008 kr. per dags døgnbehandling)

• Psykiatrisk behandling (3.518 kr. per dag indlagt)

• Botilbud (1.950 kr. per dag)

Centrale budgetposter:

• Overførselsindkomst (84.700 kr. per år), uddannelseshjælp

• Psykiatri (diagnose) (60.000 kr. per forløb )

• Psykiatrisk behandling (3.518 kr. per dag indlagt)

• Misbrugsbehandling (2.008 kr. per dags døgnbehandling)

Uden KBH+ Med KBH+ *Kilde: SØM



Kilder: Socialpolitisk Redegørelse 2017, Skandiamodellen, Søm, Det Kriminalpræventive Råd, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Den mest udsatte gruppe af udsatte danskere 

koster næsten tre gange så meget som 

gennemsnittet 

At rykke en udsat borger til en mindre grad af udsathed, eller at 

undgå at denne borgers situation forværres yderligere, udgør ofte 

en mere økonomisk attraktiv business case end at rykke mindre 

udsatte borgere fra udsathed til beskæftigelse

De potentielle omkostninger ved en forværring af 

målgruppens situation er massive, eksempelvis:

Potentiel opnåelse af beskæftigelse medfører yderligere 

budgetmæssige gevinster, eksempelvis:  

Et år i fængsel:

Et år på længerevarende botilbud: 

Tilkendelse af førtidspension (35-årig):

Skattebetaling, tidl. udsat i beskæftigelse: 

Besparelser på beskæftigelsesindsatser:

575.000 kr.

900.000 kr.

7-11 mio. kr.

84.000 kr./år

1.770 kr./dag



Appendiks



• Lider under komplekse 

problemstillinger. Har måske flere 

domme på straffeattesten, et 

kriminelt netværk, udviser 

aggressiv og anti-social adfærd. 

Har evt. et misbrug

• Har ingen eller meget lav 

uddannelse

• Adfærd gør at han falder helt 

udenfor de eksisterende offentlige 

indsatser

Yacub er 22 år og opvokset på Nørrebro. Han har ikke afsluttet niende klasse og er på uddannelseshjælp. Han har et

stort netværk, som dog er præget af negative rollemodeller. Han færdes i et kriminelt miljø og er blevet dømt for

småkriminalitet. Han har en generel anti-social attitude. Han får ikke hjælp på jobcenteret, da han er aggressiv og

optræder truende. Yacub ryger hash dagligt og tager kokain i weekenderne. Han tror ikke på sig egne karrieremuligheder

og det er sandsynligt, at han vil forsørge sig selv gennem kriminalitet ligesom mange i hans omgangskreds.

• Er god til at skabe netværk og 

indgå i sociale sammenhænge –

på egne vilkår

• Har muligvis praktiske færdigheder 

opnået gennem sort arbejde eller 

kriminalitet

• Stolthed og selvtillid

• Worst case:

• Ender i bandekriminalitet

• Får aldrig et legitimt arbejde

• Psyskiske og fysiske 

helbredsproblemer

• Misbrug

• Best case:

• Fjerner sig selv fra det kriminelle 

miljø

• Får en teknisk uddannelse, 

ufaglært arbejde eller en 

videregående uddannelse og 

bliver selvforsørgende

Nøgletal:

• Antal: ca. 150

• Succesrate med 

KBH+: 50%

• Succesrate 

uden KBH+: ca. 

20%

Nøgletal: KBH+ estimater og data



Luca er 26 år og kommer fra en belastet social baggrund, hvor omsorgssvigt, anbringelser, hyppige skoleskift og

dysfunktionelle forhold er normen. Kæmper med psykiske vanskeligheder, mangler diagnosticering og eventuel

behandling. Luca har et misbrug samt en gæld. Mangler basale sociale færdigheder, er ensom, og har ikke et netværk

omkring sig. Luca har ikke færdiggjort 9. klasse, har ikke nogen fast bolig og sofa-surfer derfor hos venner eller

bekendte. Opvokset med klient-mentalitet – systemet skal løse problemerne for dem.

Nøgletal:

• Antal: ca. 100

• Succesrate med 

KBH+: 40-50%

• Succesrate 

uden KBH+: ca. 

10%

• Belastet baggrund, negativ social 

arv influerer alle andre aspekter af 

livet

• Misbrug (ex. ludomani, alkohol, 

hash eller kokain) og selvmedi-

cinering er udbredt

• Adfærd, forventninger og sociale 

færdigheder bidrager til at mål-

gruppen fastholder sig selv i 

afhængighed af systemet

• Robusthed – er en fighter

• Ærlighed – siger hvad de mener

• Forstår at navigere i og bruge 

systemet.

• Har en vis selvopret-holdelsesdrift

• Kreativ og entreprenant 

• Worst case:

• Ender i mere eller mindre 

permanent hjemløshed

• Kriminalitet, misbrug, isolation, 

reproduktion af social arv

• Gæld, insolvens og socialt bedrag 

fortsætter livet igennem

• Best case:

• Får et arbejde/ uddannelse

• Starter egen virksomhed

• Bliver uafhængig af systemet

Nøgletal: KBH+ estimater og data



Nøgletal: KBH+ estimater og data

Cecilie er 20 år og er knækket under omgivelsernes og egne forventninger til hende selv. Lider af angst, depression,

ensomhed og skam samt er i perioder selvmordstruet. Søger anerkendelse hos andre men er ekstremt usikker på sig

selv, har lav selvtillid og lavt selvværd. Hun vender ofte kritikken indad . Afskærmer sig socialt , da hun mangler

perspektiv på tilværelsen og hendes liv er præget af håbløshed og manglende motivation. Hun er droppet ud af en

videregående uddannelse på trods af sine færdigheder.

Nøgletal:

• Antal: ca. 20-30

• Succesrate med 

KBH+: ca. 90%

• Succesrate uden 

KBH+: ca. 50%

• Lider af komplekse psykiske 

sårbarheder som angst, 

depression, selvmordstanker og 

generel usikkerhed

• Manglende  motivation  og 

livsglæde påvirker muligheder for 

job og uddannelse

• Fastholdes i en negativ spiral pga. 

manglende robusthed og konstant 

søgen efter anerken-delse

• Kommer typisk fra en 

ressourcestærk baggrund

• Formelt gode forudsætninger for 

at kunne bidrage til samfundet

• Er velformuleret og 

professionelt/fagligt stærk

• Har gode sociale kompetencer og 

konstruktivt netværk omkring sig

• Har typisk kreative kompetencer 

der ikke før har været i spil

• Worst case:

• Gentagne indlæggelser på 

psykiatriske afdelinger

• Livsvarig placering på 

overførselsindkomst

• Fysisk sygdom, misbrug, social 

isolation og ensomhed, selvskade 

og i værste fald selvmord

• Best case:

• Opnår styrke og robusthed til selv 

at klare tilværelsen

• Finder sin egen vej frem for 

andres, hvilket fører til uddannelse 

på højt niveau og vellønnet job



*Blot medtaget for sammenligningsgrundlag og ikke medregnet i de totale omkostninger. Totaler er udregnet med uddannelseshjælp som eneste overførselsindkomst.

Omkostninger pr. pers. pr. år

0

0

0

0 %

0

0

0

0

0

0

0

0

145.000

57.000

202.000

88 %

12.000

131.000

1.500

0

0

0

0

0

177.000

53.100

230.100

100 %

12.000

131.000

33.500

0

0

0

0

0

Region Stat Total

32.000

-3.900

28.100

12 %

0

0

32.000

0

0

0

0

0

Kommune

0

0

0

57.000

96.000

124.000

53.100

89.500

115.600

-3.900

-6.500

-8.400

Omkostninger pr. pers. pr. år

Overførsler/indkomst

Total foranstaltninger

Total overførsler/indkomst

Samlet

Andel

Strafferetlige domme

Fængselsdage

Dage på botilbud

Misbrug, dagbehandling

Misbrug, døgnbehandling

Psykiatrien, indlæggelse

Psykiatrisk forløb

Diagnosetillæg

Uddannelseshjælp

Kontanthjælp*

Førtidspension*

Foranstaltninger/behandling

Region Stat TotalKommune



*Blot medtaget for sammenligningsgrundlag og ikke medregnet i de totale omkostninger. Totaler er udregnet med uddannelseshjælp som eneste overførselsindkomst.

Omkostninger pr. pers. pr. år

10.000

0

10.000

4 %

0

0

0

0

0

3.000

7.200

0

33.000

57.000

90.000

34 %

3.000

12.000

6.100

0

0

0

0

12.000

209.000

53.100

262.100

100 %

3000

12.000

138.100

1.700

26.000

3.400

10.300

14.900

Region Stat Total

166.000

-3.900

162.100

62 %

0

0

132.000

1.700

26.000

400

3.100

2.900

Kommune

0

0

0

57.000

96.000

124.000

53.100

89.500

115.600

-3.900

-6.500

-8.400

Omkostninger pr. pers. pr. år

Overførsler/indkomst

Total foranstaltninger

Total overførsler/indkomst

Samlet

Andel

Strafferetlige domme

Fængselsdage

Dage på botilbud

Misbrug, dagbehandling

Misbrug, døgnbehandling

Psykiatrien, indlæggelse

Psykiatrisk forløb

Diagnosetillæg

Uddannelseshjælp

Kontanthjælp*

Førtidspension*

Foranstaltninger/behandling

Region Stat TotalKommune



*Blot medtaget for sammenligningsgrundlag og ikke medregnet i de totale omkostninger. Totaler er udregnet med uddannelseshjælp som eneste overførselsindkomst.

Omkostninger pr. pers. pr. år

Overførsler/indkomst

Total foranstaltninger

Total overførsler/indkomst

Samlet

Andel

Strafferetlige domme

Fængselsdage

Dage på botilbud

Misbrug, dagbehandling

Misbrug, døgnbehandling

Psykiatrien, indlæggelse

Psykiatrisk forløb

Diagnosetillæg

Uddannelseshjælp

Kontanthjælp*

Førtidspension*

6.800

0

6.800

8 %

0

0

0

0

0

0

0

0

3.100

3.700

0

15.000

57.000

72.000

89 %

57.000

96.000

124.000

0

900

0

0

0

0

0

14.000

28.000

53.100

81.300

100 %

53.100

89.500

115.600

0

900

0

1000

0

3.500

5.300

17.000

Region Stat Total

6.400

-3.900

2.500

3 %

-3.900

-6.500

-8.400

0

0

0

1.000

0

400

1.600

3.500

Kommune

Foranstaltninger/behandling



• Effekt af KBH+ indtræffer lineært over en periode på 5 år, herefter er den fuldt indtruffet og målgruppen forbliver på deres 

respektive livsbaner.

• Effekt estimeret med udgangspunkt i KBH+’s erfaringer med målgruppen

• Efter år 5 overgår den social udsatte del af målgruppen til kontanthjælp frem for uddannelseshjælp, mens gennemsnitlige 

foranstaltningsomkostninger forbliver som i år 0.

Antagelser

• Overførselsindkomster

• Skat af overførsler

• Misbrugsbehandling

• Psykiatrisk behandling

• Kriminalitet (fængsel, domsafsigelse)

• Botilbud

• Lønindkomst og skat heraf

• Omkostninger ifm. beskæftigelsestilbud mm.

• Andre foranstaltninger

• Følgevirkninger (fx utryghed v. kriminalitet, social arv, 

anbringelser af børn, mv)

• Produktivitet

• SU

• Yderligere forværring af målgruppens udsathed

Medtaget Udeladt

Business case, udregninger



Kilde: Socialpolitisk Redegørelse 2017


